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RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober-27 November 2016 di peternakan milik Bapak 

Iskandar di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Tujuan penelitian adalah 

mengetahui pengaruh jenis burung puyuh dan pemberian pakan komersial yang berbeda serta adanya 

interaksi antara keduanya. Materi penelitian adalah jenis burung puyuh Bangkok sebanyak 96 ekor 

dan jenis persilangan Bangkok-Lokal sebanyak 96 ekor yang berumur 15 hari. Metode penelitian 

yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial (2x3). Faktor 

pertama adalah jenis burung puyuh dan faktor kedua adalah jenis pakan komersial. Data dianalisis 

menggunakan sidik ragam dan apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara jenis burung puyuh dan 

pemberian pakan yang berbeda tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan dan umur pertama kali bertelur. Jenis 

burung puyuh memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan 

dan pertambahan bobot badan. Pemberian pakan komersial yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan dan konversi pakan serta berbeda 

nyata (P<0,05) terhadap umur pertama kali bertelur. 

 

Kata Kunci : Konsumsi pakan, Pertambahan bobot badan, Konversi pakan, Umur pertama kali 

bertelur 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to determine the effect of types of quail and commercial feed. 

The materials used for the research were 96 female Bangkok quail and Bangkok-Local Crossbred 

quail (15 days).  The variables measured were feed intake, weight gain, feed conversion, and first 

laying age. Method used in the research was Factorial Completely Randomized Design (CRD) by 

factorial design (2x3). Data were collected at the age of 15 days until 42 days. Data were analyzed by 

ANOVA (analysis of variance) and Duncan Multiple Range Test. The result showed that interaction 

between types of quail and commercial feed was not significantly different (P>0.05) on feed intake, 

weight gain, feed conversion, and first laying age. The types of quail was highly significant different 

(P<0.01) on feed intake and weight gain. The commercial feed showed highly significant different 

(P<0.01) on feed intake and feed conversion, significantly different (P<0.05) on first laying age. 
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Research concluded that interaction between types of quail and commercial feed were not 

significantly different on performance production. 

 

Keywords : Bangkok quail, Bangkok-Local Crossbred quail, commercial feed 

 

PENDAHULUAN 

 

Semakin meningkatnya jumlah 

penduduk dan ditunjang dengan kesadaran 

masyarakat untuk memenuhi nilai gizi 

menyebabkan konsumsi protein hewani 

menjadi meningkat. Salah satu unggas yang 

berpotensi sebagai sumber protein hewani 

adalah burung puyuh. Burung puyuh (Coturnix 

coturnix japonica) merupakan ternak dwiguna 

yang dapat dimanfaatkan untuk produksi 

daging dan telur (Putra, 2013). Burung puyuh 

memiliki kemampuan tumbuh, berkembang 

biak dan mampu bertelur dengan cepat yaitu 

pada umur 42 hari.  

Keberhasilan peternakan burung puyuh 

dipengaruhi oleh faktor bibit, pakan dan 

manajemen. Bibit dan pakan merupakan faktor 

yang saling berkorelasi. Kualitas genetik 

mempengaruhi kualitas bibit dan produktivitas 

burung puyuh. Di Indonesia burung puyuh 

yang banyak dipelihara adalah Coturnix 

coturnix japonica. Burung puyuh ini terdapat 

berbagai varietas diantaranya varietas warna 

hitam, cokelat dan putih.  Penamaan jenis 

burung puyuh tergantung pada masing-masing 

pembibitan karena belum adanya strain 

komersial seperti pemeliharaan ayam ras. 

Umumnya jenis burung puyuh yang dikenal di 

Jawa Timur adalah jenis Lokal, Bangkok dan 

persilangan antara Lokal dengan Bangkok. 

Jenis Bangkok memiliki ukuran tubuh lebih 

besar dan berwarna bulu cokelat dibandingkan 

jenis lainnya. Saat ini, jenis persilangan 

banyak dikembangkan untuk meningkatkan 

produktivitas dan mengurangi mortalitas 

burung puyuh. 

Faktor pakan memegang peranan 

penting dalam usaha peternakan puyuh. Biaya 

pakan menghabiskan 60-80% dari biaya 

produksi. Umumnya peternak menggunakan 

pakan komersial karena kandungan nutrisi 

lengkap, memenuhi standar mutu pakan, 

mudah diperoleh dan banyak tersedia di 

pasaran. Pakan komersial yang ada beragam, 

baik jenis produk yang dihasilkan, kandungan 

nutrisi, maupun harga yang tergantung dari 

kandungan protein dalam pakan. Semakin 

tinggi kandungan protein, harga pakan 

semakin mahal pula (Harmayanda, Rosyidi 

dan Sjofjan, 2016).  Jenis burung puyuh tidak 

menutup kemungkinan memiliki respon yang 

berbeda terhadap pemberian berbagai macam 

merk pakan. Berdasarkan uraian diatas, perlu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh jenis 

burung puyuh dengan pemberian pakan 

komersial yang berbeda terhadap konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan dan umur pertama kali bertelur pada 

burung puyuh (Coturnix coturnix japonica). 

 

MATERI DAN METODE 

 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan tanggal 29 

Oktober-27 November 2016 di peternakan 

puyuh milik Bapak Iskandar di Desa 

Ampeldento, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang. 

 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi : 

1. Burung puyuh yang digunakan adalah 

Burung puyuh betina Coturnix coturnix 

japonica berumur 15 hari, jenis Bangkok 

sebanyak 96 ekor dan Persilangan 

Bangkok-Lokal sebanyak 96 ekor 

2. Kandang yang digunakan selama 

penelitian adalah kandang koloni 

(44x33x34 cm) sebanyak 24 petak yang 

masing-masing petak diisi 8 ekor. 

3. Pakan yang digunakan adalah tiga merk 

pakan BR-1. 
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Metode Penelitian 

Metode penelitian menggunakan 

percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap 

pola Faktorial (2x3). Faktor pertama adalah 

jenis burung puyuh yaitu jenis Bangkok (A1) 

dan jenis persilangan Bangkok-Lokal (A2), 

faktor kedua adalah merk pakan komersial (B1, 

B2, B3). Terdapat 6 kombinasi perlakuan 

dengan 4 ulangan. Adapun kombinasi 

perlakuan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

A = Jenis Burung Puyuh 

B = Merk pakan komersial yang 

berbeda 

A1B1 = Burung puyuh Bangkok dengan 

pakan komersial merk 1 

A1B2 = Burung puyuh Bangkok dengan 

pakan komersial merk 2 

A1B3 = Burung puyuh Bangkok dengan 

pakan komersial merk 3 

A2B1 = Burung puyuh persilangan 

Bangkok-Lokal dengan pakan 

komersial merk 1 

A2B2 = Burung puyuh persilangan 

Bangkok-Lokal dengan pakan 

komersial merk 2 

A2B3 = Burung puyuh persilangan 

Bangkok-Lokal dengan pakan 

komersial merk 3 

 

Variabel Pengamatan 

Variabel yang diukur meliputi konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan dan umur pertama kali bertelur. 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dan 

dianalisis menggunakan sidik ragam dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 

Faktorial (2x3). Apabila hasil analisis ragam 

menunjukkan perbedaan nyata (P>0,05) atau 

sangat nayat (P<0,01) maka dilanjutkan 

dengan Uji lanjutan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan.  

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh jenis burung puyuh terhadap 

konsumsi pakan  

 Berdasarkan hasil penelitian rataan 

konsumsi pakan selama penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan konsumsi pakan selama 

penelitian (g/ekor) 

Jenis Burung Puyuh 
Konsumsi Pakan 

(g/ekor) 

Bangkok (A1) 432,57±23,52
b
 

Persilangan (A2) 404,21±16,65
a
 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan bahwa antar 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05) 

 

 Berdasarkan hasil analisis ragam  

menunjukkan bahwa jenis burung puyuh 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan. Hal 

ini dikarenakan jenis burung puyuh yang 

digunakan memiliki produktivitas dan genetik 

yang berbeda. Wahju (2015) menyatakan 

bahwa konsumsi pakan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya strain, umur dan 

pakan. Jenis Bangkok mengkonsumsi pakan 

lebih tinggi (432,57±23,52) g/ekor 

dibandingkan jenis persilangan 

(404,21±16,65) g/ekor. Jenis Bangkok 

merupakan salah satu jenis burung puyuh 

petelur dengan produktivitas tinggi karena 

ukuran badan lebih besar, bulu berwarna 

coklat kehitaman, mortalitas rendah dan berat 

rata-rata DOQ 9,5 gram. Burung puyuh 

berukuran besar memiliki kebutuhan hidup 

pokok lebih besar pula sehingga 

mengkonsumsi pakan lebih banyak. Burung 

puyuh berhenti mengkonsumsi pakan apabila 

kebutuhan pokok telah terpenuhi. Konsumsi 

pakan juga dipengaruhi oleh ukuran tubuh 

ternak, bobot badan, sifat genetik (breed), 

jenis kelamin, aktivitas, suhu lingkungan, 

tingkat produksi, perkandangan, tempat 

pakan/ekor, keadaan air minum, kualitas dan 

kuantitas pakan serta penyakit (Sudrajat, 

Kardaya, Dihansih dan Puteri, 2014) dan 

(NRC, 1994). 
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Pengaruh jenis burung puyuh terhadap 

pertambahan bobot badan  

 Berdasarkan hasil penelitian rataan 

pertambahan bobot badan selama penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan pertambahan bobot badan 

selama penelitian (g/ekor) 

Jenis Burung Puyuh 
Pertambahan Bobot 

Badan (g/ekor) 

Bangkok (A1) 126,58±2,60
b
 

Persilangan (A2) 118,96±0,70
a
 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan bahwa antar 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05) 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa jenis burung puyuh 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap pertambahan bobot 

badan. Hal ini dikarenakan jenis burung puyuh 

dan ukuran badan yang berbeda. Burung 

puyuh berukuran besar mengkonsumsi pakan 

lebih tinggi. Konsumsi pakan yang tinggi 

berbanding lurus dengan pertambahan bobot 

badan yang dihasilkan. Agustina, Iriyanti dan 

Mugiyono (2013) berpendapat bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ternak adalah jenis ternak, bangsa ternak, jenis 

kelamin, tipe ternak dan manajemen 

pemeliharaan. Jenis Bangkok memiliki 

pertambahan bobot badan lebih tinggi 

(126,58±2,60) g/ekor dibandingkan jenis 

burung puyuh persilangan Bangkok-Lokal 

(118,96±0,70) g/ekor. Jenis Bangkok 

berukuran badan lebih besar mengkonsumsi 

pakan lebih banyak. Konsumsi pakan yang 

tinggi menyebabkan kebutuhan hidup pokok 

ternak cepat terpenuhi. Kebutuhan hidup 

pokok berfungsi untuk pertumbuhan, 

reproduksi dan aktivitas.  

 

Pengaruh jenis burung puyuh terhadap 

konversi pakan 

Berdasarkan hasil penelitian rataan 

konversi pakan selama penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

 

Tabel 5. Rataan konversi pakan selama 

penelitian 

Jenis Burung Puyuh Konversi Pakan 

Bangkok (A1) 3,42±0,19 

Persilangan (A2) 3,40±0,13 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan bahwa antar 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05) 

Berdasarkan hasil analisis ragam  

menunjukkan bahwa jenis burung puyuh 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan. Hal 

ini dikarenakan kedua jenis burung puyuh 

memiliki kemampuan mengkonversikan pakan 

yang sama. Konversi pakan merupakan salah 

satu faktor untuk menentukan koefisiensi 

pakan. Angka konversi pakan semakin kecil, 

menunjukkan penggunaan pakan semakin baik 

(Putri, 2009) dan (Setiadi, Nova dan Tantalo, 

2012). Roesdiyanto, Suhermiyati dan Suswoyo 

(2008) menyatakan bahwa secara genetik 

puyuh mempunyai kemampuan mengkonversi 

pakan menjadi produk yang relatif sama 

sehingga nilai konversi pakan dipengaruhi 

oleh faktor genetik ternak dan kualitas pakan 

yang diberikan. Jenis Bangkok memiliki 

kecenderungan mampu mengkoversikan pakan 

lebih tinggi (3,42±0,19) dibandingkan jenis 

persilangan (3,40±0,13). Perbedaan rataan 

konversi pakan kedua jenis burung puyuh 

tidak signifikan tetapi secara numerik 

menunjukkan kecenderungan bahwa nilai 

konversi yang terbaik adalah jenis burung 

puyuh persilangan karena nilai konversi pakan 

lebih rendah dibandingkan jenis Bangkok. 

Jenis Persilangan mampu memanfaatkan 

pakan lebih efisien.  

 

Pengaruh jenis burung puyuh terhadap 

umur pertama kali bertelur 

Berdasarkan hasil penelitian rataan 

umur pertama kali bertelur selama penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rataan umur pertama kali bertelur 

selama penelitian (hari) 

Jenis Burung Puyuh 
Umur Pertama Kali 

Bertelur (hari) 

Bangkok (A1) 41,17±1,04 

Persilangan (A2) 41,08±0,88 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan bahwa antar 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05) 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa jenis burung puyuh 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap umur pertama kali 

bertelur. Hal ini dikarenakan secara genetik 

burung puyuh Coturnix coturnix japonica 

memiliki kemampuan bertelur pada rentan 

umur yang sama yaitu 42 hari. Kaharuddin dan 

Kususiyah (2011) berpendapat bahwa umur 

dewasa kelamin tidak dipengaruhi komposisi 

genetik. Secara umum dewasa kelamin 

berkisar antara 42,29-43,43 hari. Hamdan 

(2005) menyatakan lamanya dewasa kelamin 

dan mulai masuk tahapan bertelur disebabkan 

oleh faktor pakan. Umur pertama kali bertelur 

jenis burung puyuh Bangkok (41,08±0,88) hari 

dan jenis burung puyuh persilangan 

(41,17±1,04) hari. Hal ini menujukkan 

kecenderungan bahwa umur pertama kali 

bertelur kedua jenis burung puyuh sama yaitu 

pada umur 41 hari. Secara genetik burung 

puyuh memiliki kemampuan bertelur yang 

sama jika pemberian pakan dengan kualitas 

baik dan komposisi nutrisi yang sesuai. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan Laila (2016) yang 

menyatakan umur pertama kali bertelur pada 

rentan umur 40-44 hari. Hal ini berbeda 

dengan hasil penelitian Widowati, Sudjarwo 

dan Hamiyanti (2014) yang menghasilkan 

umur bertelur sekitar 48-50 hari, sedangkan 

hasil penelitian Setiawan (2006)  memperoleh 

data umur pertama kali bertelur lebih cepat 

yaitu pada umur 33 hari. 

 

 

 

 

Pengaruh pemberian pakan komersial yang 

berbeda terhadap konsumsi pakan 

Berdasarkan hasil penelitian rataan 

konsumsi pakan selama penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan konsumsi pakan selama 

penelitian 

Jenis Pakan 

Komersial 

Konsumsi Pakan 

(g/ekor) 

Pakan merk 1 (B1) 417,51±30,05
a
 

Pakan merk 2 (B2) 437,85±20,53
b
 

Pakan merk 3 (B3) 399,80±9,59
a
 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan bahwa antar 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05) 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemberian pakan 

komersial yang berbeda memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konsumsi pakan. Hal ini 

dikarenakan persentase kandungan nutrisi 

yang berbeda. Kandungan nutrisi yang 

terpenting adalah persentase protein dan 

energi. Berdasarkan hasil analisis laboratorium 

menunjukkan pakan komersial merk 1, 2 dan 3 

memiliki kandungan protein kasar yang 

berbeda yaitu 24,13%, 21,66% dan 19,21%. 

Kandungan energi metabolis dalam pakan juga 

berbeda yaitu 2976,687 kkal ME/kg, 2918,664 

kkal ME/kg dan 3004,596 kkal ME/kg 

sehingga diketahui imbangan energi dan 

protein secara berurutan adalah 123, 134 dan 

156.  

Rataan konsumsi pakan tertinggi sampai 

terendah yaitu pemberian pakan merk 2 

(437,85±20,53) g/ekor, merk 1 (417,51±30,05) 

g/ekor dan merk 3 (399,80±9,59) g/ekor. 

Konsumsi pakan tertinggi adalah pemberian 

pakan merk 2 dengan konsumsi energi dan PK 

sebesar 1277,95 kkal ME/kg dan 94,84 

gr/ekor. Berbeda dengan pemberian pakan 

merk 1 dengan konsumsi energi dan PK 

sebesar 1242,80 kkal ME/kg dan 100,75 

gr/ekor. Hal ini dikarenakan pakan merk 2 

memiliki kandungan energi paling rendah 

sehingga menyebabkan burung puyuh lebih 

banyak mengkonsumsi pakan untuk memenuhi 
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kebutuhan pokok berupa kebutuhan energi. 

Sifat khusus unggas adalah mengkonsumsi 

pakan untuk memperoleh energi, sehingga 

jumlah konsumsi pakan setiap hari 

berhubungan erat dengan kadar energinya 

(Kamal, 1999) dan (Setiawan, 2006). 

Konsumsi pakan terendah adalah 

pemberian pakan merk 3 dengan konsumsi 

energi dan PK sebesar 1716,04 kkal ME/kg 

dan 76,82 gr/ekor. Hal ini dikarenakan pakan 

merk 3 memiliki kandungan energi paling 

tinggi sehingga burung puyuh mudah kenyang 

karena kebutuhan energi cepat terpenuhi. 

Sedikitnya konsumsi pakan menyebabkan 

sedikitnya konsumsi energi dan protein yang 

tercerna oleh burung puyuh.  

 

Pengaruh pemberian pakan komersial yang 

berbeda terhadap pertambahan bobot 

badan 

Berdasarkan hasil penelitian rataan 

pertambahan bobot badan selama penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rataan pertambahan bobot badan 

selama penelitian 

Jenis Pakan 

Komersial 

Pertambahan Bobot 

Badan (g/ekor) 

Pakan merk 1 (B1) 123,87±8,07 

Pakan merk 2 (B2) 122,17±3,84 

Pakan merk 3 (B3) 122,28±4,26 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan bahwa antar 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05) 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemberian pakan 

komersial yang berbeda memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap pertambahan bobot badan. Hal ini 

dikarenakan burung puyuh diberi pakan 

dengan kandungan protein yang sama dan 

sesuai kebutuhan saat adaptasi. Pemberian 

pakan saat periode starter atau waktu adaptasi 

memiliki kandungan protein sebesar 19-21% 

dan saat periode grower atau waktu perlakuan 

dengan kadar protein berbeda yaitu 24,13%, 

21,66% dan 19,21% sehingga menunjukkan 

perbedaan pertambahan bobot badan yang 

sedikit.  

Rataan pertambahan bobot badan 

tertinggi sampai terendah adalah pemberian 

pakan merk 1 (123,87±8,07) g/ekor, merk 2 

(122,28±4,26) g/ekor dan merk 3 

(122,17±3,84) g/ekor. Perbedaan pertambahan 

bobot badan meskipun tidak signifkan tetapi 

secara numerik memiliki kecenderungan 

pertambahan bobot tertinggi adalah pakan 

merk 1 karena memiliki kandungan energi 

yang cukup dan protein yang tinggi sehingga 

imbangan energi dan protein kasarnya kecil. 

Konsumsi protein dengan pemberian pakan 

merk 1 sebesar 100,75 gr/ekor. Roesdiyanto, 

Suhermiyati dan Suswoyo (2008) menyatakan 

bahwa kecenderungan semakin tinggi level 

protein, maka semakin besar  konsumsi pakan 

dan pertambahan bobot badan.  

Namun berbeda dengan pemberian 

pakan komersial merk 2 yang memiliki rataan 

terendah. Konsumsi pakan merk 2 yang paling 

tinggi berbanding terbalik dengan 

pertambahan bobot badan yang dihasilkan. Hal 

ini dikarenakan pakan komersial merk 2 

mengandung serat kasar tinggi dengan 

konsumsi serat sebesar 22,46 gr/ekor 

dibandingkan pakan lainnya. Serat kasar yang 

tinggi menyebabkan pertumbuhan dan jumlah 

lemak yang ditimbun dalam karkas berkurang. 

Pakan merk 2 ini dapat dikatakan sebagai 

pakan yang voluminous. Serat kasar tinggi 

juga menyebabkan laju pergerakan zat-zat 

pakan menjadi tinggi sehingga kerja enzim 

pencernaan tidak optimal dan akan 

menurunkan kecernaan (Anggorodi, 1995). 

 

Pengaruh pemberian pakan komersial yang 

berbeda terhadap konversi pakan 

Berdasarkan hasil penelitian rataan 

konversi pakan selama penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Rataan konversi pakan selama 

penelitian 

Jenis Pakan 

Komersial 
Konversi Pakan 

Pakan merk 1 (B1) 3,38±0,02
a
 

Pakan merk 2 (B2) 3,58±0,05
b
 

Pakan merk 3 (B3) 3,27±0,03
a
 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan bahwa antar 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05) 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemberian pakan 

komersial yang berbeda memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konversi pakan. Hal ini 

menunjukkan konsumsi pakan yang berbeda 

tidak diikuti dengan pertambahan bobot badan 

yang berbeda pula sehingga konversi pakan 

yang diperoleh menjadi berbeda. Nilai 

konversi pakan menunjukkan efisiensi 

penggunaan pakan. Djulardi, Muis dan Latif 

(2006) menyatakan bahwa angka konversi 

semakin kecil maka penggunaan pakan 

semakin efisien dan begitu sebaliknya.

 Rataan konversi pakan tertinggi 

sampai terendah adalah pemberian pakan merk 

2 (3,58±0,05), merk 1 (3,38±0,02) dan merk 3 

(3,27±0,03). Pemberian pakan merk 1 dan 3 

menghasilkan rataan paling rendah atau nilai 

konversi pakan yang terbaik dibandingkan 

pakan lainnya. Pakan merk 3 mengandung 

energi tertinggi dan protein kasar yang 

terendah menyebabkan burung puyuh mudah 

kenyang dan mengkonsumsi pakan sedikit 

sehingga konsumsi protein lebih sedikit 

sebesar 76,82 gr/ekor dibandingkan pakan 

merk 1 sebesar 100,75 gr/ekor.  

Berbeda dengan pemberian pakan merk 

2 yang menghasilkan konsumsi paling tinggi 

namun tidak efisien menggunakan pakan 

sehingga menghasilkan pertambahan bobot 

badan paling rendah. Pakan komersial merk 2 

memiliki kandungan serat kasar cukup tinggi 

menyebabkan konsumsi serat kasar paling 

tinggi sebesar 22,46 gr/ekor dibandingkan 

pakan lainnya sehingga laju pencernaan dan 

absorbsi pakan menjadi berkurang. Sugiyono, 

Hindratiningrum dan Primandini (2015) 

menyatakan bahwa serat kasar yang tinggi 

menjadi faktor pembatas sebagai bahan pakan 

unggas. Serat kasar pakan yang tinggi 

menghasilkan nilai energi yang rendah dan 

bersifat amba.  

 

Pengaruh pemberian pakan komersial yang 

berbeda terhadap umur pertama kali 

bertelur 

Berdasarkan hasil penelitian rataan 

umur pertama kali bertelur selama penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rataan konversi pakan selama 

penelitian 

Jenis Pakan 

Komersial 

Umur Pertama Kali 

Bertelur (hari) 

Pakan merk 1 (B1) 40,13±0,18
a
 

Pakan merk 2 (B2) 41,50±0,71
b
 

Pakan merk 3 (B3) 41,75±0,35
b
 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan bahwa antar 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05) 

 

Berdasakan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemberian pakan 

komersial yang berbeda memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap umur pertama kali bertelur. Hal ini 

dikarenakan kandungan nutrisi pakan yang 

berbeda mempengaruhi lambat atau cepatnya 

burung puyuh bertelur. Kandungan protein 

pakan yang tinggi akan mempercepat bertelur. 

Konsumsi protein dengan pemberian pakan 

merk 1, 2 dan 3 secara berturut-turut sebesar 

100,75 gr/ekor, 94,84 gr/ekor dan 76,82 

gr/ekor.  

Rataan umur pertama kali bertelur  

tertingi sampai terendah adalah pemberian 

pakan merk 3 (41,75±0,35), merk 2 

(41,50±0,71) dan merk  1 (40,13±0,18). 

Pemberian pakan komersial merk 1 

menyebabkan burung puyuh bertelur paling 

cepat karena memiliki kandungan protein 

paling tinggi sebesar 24,13%. Burung puyuh 

yang mengkonsumsi protein lebih banyak 

sebesar 100,75 gr/ekor dibandingkan pakan 

lainnya sehingga menyebabkan lebih cepat 
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bertelur. Menurut Suprijatna dan Natawihardja 

(2004), terbatasnya konsumsi protein saat 

periode pertumbuhan menyebabkan awal 

peneluran terhambat karena terlambatnya 

pertumbuhan jaringan dan terbatasnya 

persediaan candangan material untuk 

pembentukan telur pertama. Setiawan (2006) 

juga mendukung bahwa protein pakan yang 

tinggi menyebabkan dewasa kelamin yang 

lebih cepat.  

 

Pengaruh Interaksi Jenis Burung Puyuh 

dan Jenis Pakan Komersial terhadap 

Konsumsi Pakan  

Berdasarkan hasil penelitian rataan 

konsumsi pakan selama penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rataan konsumsi pakan selama 

penelitian 

Perlakuan 

Kombinasi 

Konsumsi Pakan 

(gr/ekor) 

A1B1 438,76±18,96 

A1B2 452,37±23,64 

A1B3 406,58±7,32 

A2B1 396,26±6,56 

A2B2 423,34±18,54 

A2B3 393,02±19,13 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan bahwa antar 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05) 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa interaksi antara jenis 

burung puyuh dan pemberian pakan komersial 

yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

konsumsi pakan. Hal ini dikarenakan kedua 

jenis burung puyuh memiliki respon yang 

sama terhadap pemberian pakan komersial 

yang berbeda.  Jenis Bangkok dengan pakan 

merk 2 cenderung mengkonsumsi pakan paling 

tinggi (452,37±23,64) g/ekor. Jenis Bangkok 

yang berukuran besar memiliki kebutuhan 

hidup pokok lebih banyak dan pemberian 

pakan merk 2 yang mengandung energi paling 

rendah menyebabkan burung puyuh terus-

menerus mengkonsumsi pakan sampai 

kebutuhan hidup pokok terpenuhi. Jenis 

persilangan dengan pakan merk 3 cenderung 

mengkonsumsi pakan paling rendah 

(393,02±19,13) g/ekor. Jenis persilangan yang 

berukuran kecil dan kandungan energi pakan 

yang tinggi menyebabkan burung puyuh 

mudah kenyang karena kebutuhan energi 

untuk hidup pokok sudah terpenuhi. Konsumsi 

pakan dipengaruhi oleh ukuran tubuh ternak, 

sifat genetik (breed), suhu lingkungan, tingkat 

produksi, perkandangan, tempat pakan per 

ekor, keadaan air minum, kualitas dan 

kuantitas pakan serta penyakit (Sudrajat, 

Kardaya, Dihansih dan Puteri, 2014).  

 

Pengaruh Interaksi Jenis Burung Puyuh 

dan Jenis Pakan Komersial terhadap 

Pertambahan Bobot Badan 

Berdasarkan hasil penelitian rataan 

pertambahan bobot badan selama penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rataan pertambahan bobot badan 

selama penelitian 

Perlakuan 

Kombinasi 

Pertambahan Bobot 

Badan (gr/ekor) 

A1B1 129,57±5,50 

A1B2 124,89±6,28 

A1B3 125,29±5,71 

A2B1 118,16±5,01 

A2B2 119,45±5,55 

A2B3 119,25±7,25 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan bahwa antar 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05) 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa interaksi antara jenis 

burung puyuh dengan pemberian pakan 

komersial yang berbeda memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap pertambahan bobot badan. Hal ini 

dikarenakan kedua jenis burung puyuh 

memiliki respon yang sama terhadap 

pemberian pakan komersial yang berbeda. 

Jenis Bangkok dengan pakan merk 1 

cenderung menghasilkan pertambahan bobot 

badan paling tinggi (129,57±5,50) g/ekor 

namun berbeda dengan jenis persilangan 

dengan pakan merk 1 menghasilkan 
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pertambahan bobot badan paling rendah 

(118,16±5,01) g/ekor. Jenis Bangkok dan 

persilangan memiliki kecenderungan 

memberikan respon yang berbeda terhadap 

pemberian pakan komersial merk 1. Jenis 

Bangkok mampu mentoleransi pakan merk 1 

dengan kandungan protein yang tinggi 

dibandingkan jenis persilangan. Kelebihan 

protein dapat menyebabkan penurunan 

pertumbuhan yang ringan, penurunan 

penimbunan lemak tubuh dan meningkatnya 

asam urat dalam darah.  Banyak faktor yang 

mempengaruhi cepat dan lambatnya proses 

pertumbuhan ternak, Zainuddin dan 

Syahruddin (2012) membagi dalam 2 

kelompok yaitu faktor lingkungan (iklim, 

pakan, kesehatan, manajemen) dan faktor 

genetik.  

 

Pengaruh Interaksi Jenis Burung Puyuh 

dan Jenis Pakan Komersial terhadap 

Konversi Pakan 

Berdasarkan hasil penelitian rataan 

konversi pakan selama penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 12. 

Tabel 12. Rataan konversi pakan selama 

penelitian 

Perlakuan 

Kombinasi 
Konversi Pakan 

A1B1 3,39±0,14 

A1B2 3,62±0,06 

A1B3 3,25±0,13 

A2B1 3,36±0,13 

A2B2 3,55±0,09 

A2B3 3,30±0,16 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan bahwa antar 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05) 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam  

menunjukkan bahwa interaksi antara jenis 

burung puyuh dan pemberian pakan komersial 

yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

konversi pakan. Hal ini dikarenakan kedua 

jenis burung puyuh memiliki respon yang 

sama terhadap pemberian pakan komersial 

yang berbeda. 

Jenis burung puyuh Bangkok dengan 

pemberian pakan merk 2 (3,62±0,06) 

cenderung mampu mengkonversikan pakan 

paling tinggi dibandingkan jenis burung puyuh 

Bangkok dengan pemberian pakan merk 3 

(3,25±0,13). Jenis Bangkok memiliki 

kecenderungan memberikan respon yang 

berbeda terhadap pemberian pakan merk 2 dan 

3. Pakan merk 2 menghasilkan nilai konversi 

pakan lebih tinggi dibandingkan pakan merk 3 

karena pakan merk 2 mengandung serat kasar 

dalam pakan yang tinggi. Serat kasar yang 

tinggi menyebabkan laju pencernaan dan 

absorbsi pakan menjadi berkurang. Serat kasar 

tinggi juga menyebabkan laju pergerakan zat-

zat pakan menjadi tinggi sehingga kerja enzim 

pencernaan tidak optimal dan akan 

menurunkan kecernaan (Anggorodi, 1995). 

 

Pengaruh Interaksi Jenis Burung Puyuh 

dan Jenis Pakan Komersial terhadap Umur 

Pertama Kali Bertelur 

Berdasarkan hasil penelitian rataan 

umur pertama kali bertelur selama penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Rataan umur pertama kali bertelur 

selama penelitian 

Perlakuan 

Kombinasi 

Umur Pertama Kali 

Bertelur (hari) 

A1B1 40,25±0,96 

A1B2 41,00±1,41 

A1B3 42,00±0,82 

A2B1 40,00±0,82 

A2B2 42,00±1,41 

A2B3 41,50±1,29 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan bahwa antar 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05) 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa interaksi antara jenis 

burung puyuh dan pemberian pakan komersial 

yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

umur pertama kali bertelur. Hal ini 

dikarenakan kedua jenis burung puyuh 

memiliki respon yang sama terhadap 

pemberian pakan komersial yang berbeda. 
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Jenis persilangan dengan pemberian pakan 

merk 2 (42,00±0,82) cenderung lebih lambat 

bertelur dibandingkan jenis persilangan 

dengan pemberian pakan merk 1 (40,00±0,82). 

Jenis persilangan memiliki kecenderungan 

memberikan respon yang berbeda terhadap 

pemberian pakan komersial. Pemberian pakan 

komersial merk 1 yang mengandung protein 

kasar paling tinggi dibandingkan pakan 

komersial merk 2 dan 3 menyebabkan 

cepatnya burung puyuh untuk bertelur. 

Terbatasnya konsumsi protein pada periode 

pertumbuhan dapat menyebabkan awal 

peneluran terhambat karena terlambatnya 

pertumbuhan jaringan dan terbatasnya 

persediaan cadangan material untuk 

pembentukan telur pertama (Suprijatna dan 

Natawihardja, 2004). Setiawan (2006) juga 

mendukung bahwa burung puyuh 

mengkonsumsi protein yang tinggi akan 

mencapai dewasa kelamin yang lebih cepat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Tidak terdapat interaksi antara jenis 

burung puyuh dan pemberian pakan komersial 

yang berbeda terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan 

umur pertama kali bertelur. 

 

Saran 

Jenis burung puyuh Bangkok dan 

Persilangan Bangkok-Lokal dengan pemberian 

pakan komersial yang berbeda mampu 

menghasilkan performa produksi yang baik 

sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi 

peternak untuk memilih sesuai target produksi 

maupun nilai ekonomis yang dibutuhkan. 
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